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Az Orszdeevtilcsr6l sz616 2012.
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Vagyon-, jdvedelent- ds gozdasdgi drdekeltsdgi nyilatkozot
o
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s
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A nyilatkozatot ad6 szemdlye

l.

@

A nyilatkozatot ad6

+:

orszriggyril6si kdpviselo

b)

az orszriggyril6si k6pvisekivel kOztis hiiztartiisban dl5 hrizas- vagy
(a toviibbiakban : h6zasJilettrirs)

c)

az orsz:iggyrildsi kdpviselovel kozos hAztartiisban 6lo gyermek

(a tovribbiakban: gyermek)

2.

Az orszAggyiilisi kipviselo neve:

3.

A h:izas-ldlettirs neve:

4.

A gyermek neve:

*Csak a sajdt szemdly€re vonatk026 adatokat tdltsc ki!
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A) ri'sz
VAGYONI NYII,ATKOZAT
I

lngatlanok.

l.

a)

A telepiilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):

?u

AO'rTlF-A!.A
1' hc1

b)

Az ingatlan tcrulelnagysAga:

c)

Mtivelisi ilga (vagy a nrlivelds al6l kivctt tcrlilet elnevezdse)

d)

Az ipulet fri rendeltetis szerintijellege (lak6h:iz, iidiiki, gazdasrigi iptilet stb.).
az dpiilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csaLidi hriz, tiirsash6z, szovetkezeti h:iz, miieml6k, miihely,

.G

Sl A

iizlet, miiterem, rendelci, gariizs, b6nyatelek stb.):

Q A

nyilatkozti jogrilldsa (tulajdonos, rilland6, illetve tart6s haszn6l6. haszondlvezti.
birlo stb.):

hA{}oxro
g)

Kijz6s tulajdon eset6n a tulajdoni hiinyad mertdke:

h)

A szerzdsjogcime, ideje (ajogviszony kezdete):

'

Az ingatlan-rryilvdntaniisi adatokkal megegyez6cn kell kittil(eni!

...&ep-T.,....
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a)

A telepiil6s neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

M€SG1€-\EGl Az-A

,,55

L

b)

Az ingatlan tcrti lctnagysiiga: ...

c)

Miiveldsi riga (vagy a miivelis al6l kivett tertilet elnevezdse): .!'l -U..S:!.I....$l.rl4

d)

Az 6pi.ilet fri rendeltetds szerintijellege (lak6hriz. 0dii16. gazdasiigi iptilet stb.).
az dptilet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csal6di hriz. tersashez, sz0vetkezeti hriz, mrieml6k, miihely,

4

L

tizlet, miiterem, rendel<i. gariizs, brinyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogrilkisa

(tulajdonos. 6lland6, illewe tart6s hasznel6. haszonilvez6,

b6rl6 stb.):

Tu,-A+3obo1 ( 7e gza'i-oGGal rer*{a tT)

g)

K6ztjs tulajdon esetdn a tulajdoni hrinyad nrirtdke:

h)

A szerzdsjogcime. ideje (ajogviszony kezdete):

a)

A teleptilis ncve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten keriilet is):

b)
c)

Az ingatlan terllletnagysega:

Mfvelisi

ll 4
-u4

rc n--t-dL

2-ot3

riga (vagy a miivel6s al6l kivett tertilet elnevez6se)

d)

Az ipi.ilet fo rendeltetds szerintijellege (lak6hriz. 0dii16. gazdasdgi dpiilet stb.).
az 6p0let alapterii lete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csaLidi hriz, t6rsashdz. szdvetkezeti htiz. mfleml6k, miihely.
tizlet, miiterem, rendelci. gariizs, bdnyatelek stb.):

I) A nyilatkoz6 jo96lliisa (tulajdonos, dlland6, illetve tart6s haszne16. haszondlvez6,
b6rltjstb.):....

g)

K6zds tula.jdon cscten a lulajdoni h{nyad rndrldke: ............

h)

A szerzes jogcinre. ideje

(a

jogviszony' kezdete):

.l

{

a)

A telepulis nevc, ahol az ingatlan fekszik (Budapcsten keriilet is)

b)

Az ingatlan terii letnagysiiga:

c)

Miiveldsi

d)

Az iptilet f6 rendeltetds szerintijellege (lak6hriz, tidiiki, gazdasrigi 6ptilet stb.).
az 6piilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csakidi hriz, tiirsashiiz, szOvetkezeti hriz, mtiemldk. miihely,

Aga

(vagy a miivel6s al6l kivett terulel elnevezdse):

iizlet, miiterem, rendelo, gariizs, brinyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jogilkisa (tulajdonos.

iilland6. illetve tart6s haszniil6, haszonelvezo.

b6rl<i stb.)

g)

Kdz6s tulajdon eset6n a tulajdoni hinyad

h)

A szerz6s.jogcime. ideje (ajogviszony kezdetc)

mirtike:
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a)

A teleptilds neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kertilet is):

b)
c)

Az ingatlan terii letn agysega: .....

d)

Mriveldsi irya (vagy a mtivelds al6l kivett tertilet elnevezdse):

Az 6ptilet fri rendeltetds szerintijellege (lak6htiz, tidtilti, gazdasrlgi 6pulet stb.),
az 6piilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csalidi hriz, t6rsashiz, szOvetkezeti h6z, miiemldk, miihely,
tizlet, miiterem, rendel6, gariizs, bdnyatelek stb.):

l) A nyilatkoz6 jogrilLisa

(tula.ldonos, rilland6,

illctve

birlo stb.)

g)

Kdzds tulajdon eset6n a tulajdoni h6nyad

h)

A szerzds jogcime. ideje (ajogviszony kczdete):

mirtdke:

.....

ta116s hasznel6, haszonilvczci,

)
6.

a)

A telepiilis neve. alrol az ingatlan fekszik (Budapesten keri.ilet is):

b)
c)

Az ingatlan tertiletnagysiiga:

Miiveldsi dga (vagy a miivelds al6l kivett teriilet elnevez6se)

d)

Az ipillet fo rendcltet6s szerintijellege (lak6hriz. iidijlo, gazdasrigi dpiilet stb.).
az ipiilet alaptertilete:

e)

Az ingatlan jogi jellege (csal6di hrfu, tiirsashiz. szijvetkezeti hriz, mtiemldk. miihely,
tizlet, mtiterem, rendelo, gariizs, brinyatelek stb.):

f) A nyilatkoz6 jog6lliisa (tulajdonos, rilland6, illetve tart6s hasznelo, haszondlvezo,
bdrl<i stb.):

.

g)

Kdzds tulajdon esetdn a tulajdoni hAnyad mirtdke

h)

A szerzisjogcime, ideje (ajogviszony kezdete)

1

a)

A telepiil6s neve. ahol az ingatlan fekszik (Budapestcn keriilet is):

b)

Az ingatlan teruletnagysaga:

c)

M(veldsi riga (vagy a miivelis al6l kivett tertilet elnevez6se)

d)

Az 6piilet fci rendeltetds szerintijellege (lak6hriz, 0di.ilo. gazdas6gi 6piilet stb.).
az 6pUlet alapteriilete:

e)

Az ingatlan jogijellege (csakidi hriz, tiirsashdz, szdvetkeze(i hriz, miiemlik. miihely,
iizlet, mtiterem, rendekl. gardzs, brinyatelek stb.):

f) A

nyilatkoz6 jogilkisa (tulajdonos, :illandri. illetve tart6s haszniil6, haszondlvezti.

bdrlo stb.):

g)

Kdzds tulajdon esetdn a tulajdoni hrinyad

h)

A szerzds jogcime. ideje (ajogviszony kezdete):

mirtike:

............
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II.
Nagl' 6rtdkii ingr'rsrigok

I. G6pj:irmiivck:

a)

tipus

szemilygdpkocsi:
a szerzes ideje. jogcime

tipu

s

a szerzts ideje, jogcime

tfpus
a szerzds ideje. jogcime:...

b)

te h ergipj ii rm

ri, aut6busz:

t

ipus

a szerzis ideje. jogcime:...

tipus
a szerzds ideje,

jogcime

t

a szerzds ideje.

c)

jogcime

tipus

motorkerekpiir:
a szerzts

ipus

ide

je..iogcime

tfpus
a szerzes idcje. jogcime:...

tipus
a szerzds ideje. jogcime:...
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2.

Yit-i vagl' ldgi j:irmii:

a)

jellege:
tipusa:
a szerzis ideje. jogcime

b)

jellege:
tipusa:
a szerzds ideje, jogcime:

3.
a)

V6dett mrffalkotris, v6dett g1'riijtem6ny:
egyedi alkotiisok:
megnevezds

db

megnevezes

dh

me! nevczcs

db

megnevezis

db

megnevczis

db

megnevezes

db

a szerzts idcjc, jogcime:

a szerzds ideje, jogcime

a szerzds ideje, jogcime:

b)

gyrijtemdny:

a szerzis ideje, jogcime:

a szerzds idcje. jogcime:

a szerzd,s idej e. jogcimc:

-8-

4.

Egydb, darabonkint vagy kdszletenkdnt (gyfljtemdnyenkdnt) az Orsziiggyiildsrol sz6l6
2012. €vi XXXVI. tdrvdny 104. $ (l) bekezd6se szerinti kdpvisel6i tiszteletdij hathavi
dsszegdt meghalad6 drtikii in96srig:

a)

megnevezcs:

a szerzds ideje, jogcirne:

b)

megnevezes: ...

a szerzis ideje. jogcime:

c)

megnevezds:

a szerzds ide.ic..iogcinre:

d)

nregnevezds:

a szerzds ideje, jogcime:

e)

megnevezds:

a szerz6s ideje, jogcime:

5.

Ert6kpapirban clhelyezett megtakarit6s vagy egydb befektet6s (rdszv6ny, ktitviny,
16szjegy. kincstiirjegy, vagyonjegy, nagy irtiki.i biaositris stb.):

nregnevezds:

ndvdrtdk, biztositdsi tisszeg:

nlepnevezes:

ndvdrtdk, biztositiisi 0sszeg:

megnevezes:

ndv6rtdk, biztositiisi cisszeg

:

megnevezis:
ndvdrtdk. biztosit:isi iisszeg

megnevezis:
ndv6rt6k, biztositiisi ijsszeg:
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6.

Irl

Takardkbetdtben elhelyezett megtakarit6s

l:t

7.

Az OrszAggy[ildsrol sz6l6 2012. 6vi XXXVI. tdrviny 104. $

kdpvisel<ii tiszteletd

ij

(l)

bekezddse szerinti

hathavi dsszegdt meghalad6 k6szpr"'nz:
.

8.

coo

Ft

ivi

XXXVI. tdrvdny 104.
Az Osszessdgiben az Orsziiggyiilisrol sz6l6 2012.
bekezd6se szerinti kdpviscliii tiszteletdij hathavi osszegdt meghaladd
hitelintdzeti sziim lakdvetelds vagy m6s. szerzodes alapjrin I'enn6ll6 pdnzkdvetelis:

a)

I (l)

hitelintdzeti szdmlakdvetelds:

forinlban:
dev

b)

iziban (forintirtdken)

miis szerzcidtis alap.irin l'ennil16 pdnzkiivetelds Osszege:
I1

9.

Mis, jelentrisebb drtikii vagyontirgyak, ha azok egytittes €rtdke az Orsziiggyiilisrol
sz6l5 2012. dvi XXXVI. ttjrvdny 104. $ (l) bekezdise szerinti kdpvisel<ii tiszteletdij
hathav i dsszegdt meghaladja:

megnevez6s:
nregnevezds:

megnevezis:
megnevezis:
megnevezis:
megnevezds:
megnevezds:
megnevezds:

-

t0

-

III.
Tartoziisok
Ehbcn a rovattran k6rjiik feltiintetni a kiiztartozis cim6n,
valamint a hitelint6zettel vagy nraginszem6lyekkcl szcmbcn
esetlegesen fenn:ilkl

l.

Ktjztanozds (ad6. vrim,

tartozisait

illetik, tb-j6rulik stb.):

l
2.

...........Ft

.G-..-o...9-c.:*:.

Hitelint6zettel szenrbeni tartoziis (hitel, kijlcs6n stb.)
I-r

3.

Magiinszemclyekkel szembeni tartoziis
FI

IV.
Fi,91'6b

.

VE
..Ksl.*;,..t r.f s. .rc. r
L
LA O}')CH-!)AU

kiizlcnd(ik
C.

lATT
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I
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7.*e-.L6(t'ek-

-ilB) r6sz'
JOVEDELEMNYILATKOZAT
(az orszdggyiilisi kdpvisel6 javadalmaziisiin

l.

kivtili ad6k6teles jdvedelmek)

Foglalkozdsa

Munkahelve: .......
SzUnetelteti-e foglalkoz6siit

lge n

ncnl
Foglalkozrisribtil szdrmaz6 havi ad6kdteles (bruttri) jdvedelme: ................................ Ft

2. Az l.

pontban

irt

foglalkoziisrin kivtili, valamennyi olyan tevikenysdge, amelyb6l

ad6kdteles jtivedelme sz6rmazik

:

a) A tevikenysig megnevezdse:

b) A kifizetri szemilye
(kiv6ve ajogszabrilyon alapul6 titoktadasi ktitelezettsdg al6 esri tevdkenysigek):

c) A jdvedelem rendszeressige (havi, egydb rendszeress6gii, eseti vagy idciszakos):

d) A jdvedelcm (brutt6) tisszege

'Csak

az

orszdggyiilisi kdpvisel6 ttilti ki!

.... Fl

-'t2a) A tevikenyseg megnevezdse

b) A kifizeto szemilye
(kivdve a jogszabrilyon alapul6 titoktartisi kiitelezensdg al6 eso tevdkenysigek):

c) A jiivedelem rendszeressdge (havi, egydb rendszeressigil. eseti vagy idciszakos):

d) A jiivedelem (brutt6)

0sszege:

a) A tev6kenys69 megnevezise:

............. Ft

.

b) A kifizetri szem6lye
(kivdve a jogszab:ilyon alapul6 titoktart6si kdtelezettsdg ali esri tevdkenysdgek):

c) A.jdvedelem rendszeressdge (havi. egyib rendszeressdg[i, eseti vagy idoszakos):

d) A jilvedelem (brutt6) tisszege: .......

Irt

-
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C) r6sz

GAZDASAGI ERDEKELTSEGI NYILATKOZAT
Gazdasrigi tirsasf gban fennrill6 tiszts6ge vagy 6rdekelts6ge:

t.
l.

t.}-ie{

Gazdasrigi trirsasig neve: ..HS.G Y A9J

2. Szikhetye: 5..C-e.5.... QtaJlrAo'rt

3. Gazdas6gi t6rsas;ig

AKA

formiija:

It

k*1.....*

J.+:-...

U.; (
'-U

L<T

!t.+..1

ClG 1.35

....K*i--.........

4. Az irdekeltsdg form6ja (tulajdonos, riszv6nyes, bt. esetdn beltag/kiiltag stb.):

5. A tula.jdoni drdckclts6g
6. A tulajdoni

keletkezdsckori arinya

IL

irdekelts€g jelenlegi ariinya: .....................Int.. .....

..

7. Nyeresegbol val6 r6szeseddse: ...

8. A

gazdasrigi tiirsasiigban viselt tisztsdge

II.
l.

Gazdasdgi tdrsasdg neve: .......

2. Szekhelyc:

J. Gazdasrigi tiirsasdg formdja:

4. Az drdekelts6g form:ija (tulajdonos, rdszvinyes, bt. esetdn bcltag/ki.iltag stb.):

5. A tulajdoni

drdekelts6g keletkezdsekori arinya:

6. A tulajdoni

drdekeltsdg jelen legi ariinya:

7. Nyeresdgbol val6 rdszeseddse:
E. A gazdasrigi tiirsasegban visel( tisztsdge

h

ar,

t{

III.
I.

Gazdasdgi tdrsas6g neve

2- Sz6khclvc: ....-.-..

3. Gazdasrigi tiirsasiig formiija

4. Az drdekeltsdg formrija (tulajdonos, r6szv6nyes. bt. esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni irdekelts6g
6. A tulajdoni

keletkezdsckori ar6nya:

erdekelts6g jelenlegi ariinya:

Yo

8. A gazdas:igi tirsasigban viselt tisztscge

IV.
l.

Gazdasrigi tersasdg neve: ........

2. Szekhelvc

3. Gazdas6gi l6rsas6g lo rmiij a:..........

4. Az irdekeltsdg form6ja (tulajdonos. rdszvdnyes. bt.

esetdn beltag/ktiltag stb.):

5. A tulajdoni

drdekelts€g keletkezdsekori arinya:............... .............. %

6. A tulajdoni

drdekeltsdg jelenlegi

ariinya:

7. Nyeresdgbol val6 rdszesedise
8. A gazdasrigi tdrsasigban viselt lisztsdge:

...........

Vo

Yo

- t5 V

l. Cazdaslgi tirsasiig

neve: ......

2. Szdkhelye:

3. Gazdasrigi tiirsasig formiija:

4. Az 6rdekelts6g formrija (tulajdonos. rdszvdnyes, bt. esetdn beltag&tiltag stb.):

5. A tulajdoni

drdekelts6g keletkezdsekori ariinya:

%

6. A tulajdoni

6rdekelts6g jelenlegi ardnya:

%

7, Nyeresdgbril

%

va16 rtiszeseddse:.......

8. A gazdasrigi tiirsasiigban viselt tisztsige: .........

VI.
l.

Gazdasiigi t6rsas6g neve:

2. Sz6khelye:
J. Gazdasdgi tiirsasdg formiija:

4. Az irdekeltsdg formiija (tulajdonos, riszvinyes, bt. esetdn beltag/kUltag stb.):

5, A tulajdoni

drdekeltsdg keletkezdsekori ariinya

%

6, A tulajdoni

drdeke ltsdg j elen leg i ariinya

o/o

7, Nyeresigbol val6 riszesedise
8. A gazdasigi tersasagban viselt tisztsdge:

l6

-

D) rrlsz.

KIMU'l A't AS
p:irtj:itril vagy
k6pvisel6csoportjit<il, illefve a ttirv6nyhoz6i munkit timogat6 alapitvrinyt6l
kapott, a k6pvisel6 munkijinak ellitisihoz sziiks6ges vagy azzal szoros
6sszefiigg6sben l6y6 juttatisokr6l 6s ingyenes hasznilatba adott dolgokr6l
(a tovibbiakban: juttatis)
az orszriggyfil6si k6pvisel6nek az Orsz:lggyiil6st6l, saj:it

A juttatrs megnevczdse

A juttat6s ideje

A juttat6s irt6ke
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Csak az orszdggyiilisi kdpvise16 tdlti

8.

treGnnrn(gizorr

dltll
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KINII I1'A1'AS
mcghizatisival tisszcfiiggdsbcn kapott
ajlnd6kair6l 6s az e nyilatkozat D) pontja ali nem tartoz6 ingycncs juttatiisair6l
(a tovribbiakhan : aj:ind6k)
az orsz:iggyiil6si k6pvisel6nek k6pviscliii

Az a.irindikozds idc'jc

'

Az aj6ndek megncvezise

Csak az orszdggy[ilisi kdpvise16 tt,lti ki!

Az a.jindik ertdke

-

t8
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F) rrisz

KIMUTATAS
birnrilyen tev6kenl's6ge, ingr! vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez fiiz6d6 egy6b
jogosultsiga alapjrln, tov:lbbi e nvilatkozat C) pontj:iban megiel6lt gazdasigi
trirsasig(ok)nak juttatott 6llami, illewe eu16pai uniris timogatdsok16l (a
tovf bbiakban: timogatis)
A tiimogatas
jogosultja

A temogates

A tiimogatiis

megszerz6s6nek

nregszerzds6nek

iogcfme, m6dia

idtipontja

A tiimogat6st
nyrljt6
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,.or-o ot. As

,oLo ok.ts
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